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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och av
vissa lagar som har samband med den
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen
om olycksfallsförsäkring ändras. Det föreslås
att ersättningskostnaderna som uppkommer
för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund till följd av vissa yrkessjukdomar som
kräver exponering under lång tid samt oförsäkrade olycksfall ska finansieras genom
fördelningssystemet. Enligt förslaget ska försäkringsbolagen årligen svara för dessa ersättningskostnader, som för närvarande fonderas, i proportion till sina premieinkomster.
Det föreslås att bestämmelserna preciseras
när det gäller utlämnande av sådana hälsouppgifter som behövs för verkställigheten av
olycksfallsförsäkringen och ersättning av de
kostnader som detta utlämnande medför. Det

föreslås att en muntlig förhandling i besvärsnämnden för olycksfallsärenden även ska
vara möjlig på begäran av en berörd part.
Det föreslås dessutom att vissa ändringar
av närmast teknisk natur görs i lagen om
olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen,
ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring, lagen
om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och lagen om pension för arbetstagare.
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari
2008.
Den tekniska ändringen i lagen om pension
för arbetstagare avses träda i kraft den 31 december 2007 och att den tillämpas retroaktivt
från ingången av 2007.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Nuläge och bedömning av nuläget
1.1.

Finansiering i fråga om yrkessjukdomar

Försäkringsbolagen ska i förväg fondera de
medel som behövs för ersättningar som betalas ut till följd av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Indexhöjningar av ersättningar och kostnader för sjukvård och medicinsk
rehabilitering som uppkommer tio år efter det
att en olycka inträffade eller en yrkessjukdom framträdde fonderas dock inte. De finansieras genom den så kallade fördelningsprincipen. Enligt denna princip svarar försäkringsbolagen årligen för kostnaderna i proportion till sina premieinkomster. Försäkringsbolagen överför kostnaderna som uppkommer till följd av fördelningssystemet på
sina försäkringspremier.
Den försäkringsprincip som tillämpas i den
lagstadgade olycksfallsförsäkringen förutsätter att den risk som försäkringen ska täcka
(försäkringsfall som ska ersättas) ska kunna
fastställas i förväg. Försäkringsprincipen förutsätter också att en risk som realiseras (försäkringsfall som ska ersättas inträffar) och
det sammanhang där den realiseras (arbete
som en arbetsgivare låter utföra) ska kunna
konstateras och specificeras i tid och rum.
Riskerna vad gäller olycksfall i arbetet och
vanliga yrkessjukdomar kan beskrivas och
även riskernas omfattning kan uppskattas utifrån erfarenhetsmässiga principer. Det är
däremot svårt att bedöma risken i fråga om
yrkessjukdomar där en lång tid förflyter från
det att exponering har gett upphov till en
sjukdom (latenstid) till dess att sjukdomen
bryter ut (yrkessjukdomar med lång latenstid). Bedömningen av risken för en yrkessjukdom försvåras även av det att yrkessjukdomslagen (1343/1988) tillämpar ett så kallat
öppet ersättningssystem, där vilken sjukdom
som helst kan ersättas som yrkessjukdom om
det går att visa att sjukdomen beror på ett
visst arbete.

Finansieringen när det gäller yrkessjukdomar med lång latenstid sker nuförtiden på
samma sätt som för andra yrkessjukdomar.
Endast indexhöjningar av ersättningar och
sjukvårdskostnader och kostnadsersättning
för medicinsk rehabilitering som uppkommer
över tio år efter det att en yrkessjukdom har
framträtt omfattas av fördelningssystemet. I
övrigt finansieras ersättningarna med riskpremier i enlighet med försäkringsprincipen.
När en yrkessjukdom med lång latenstid
framträder har den insjuknade arbetstagaren
ofta inte längre ett arbete där han eller hon
utsätts för en faktor som orsakar yrkessjukdomen. I så fall betalas ersättningen via den
försäkring som gäller det arbete som senast
kunde ha orsakat yrkessjukdomen. Detta är i
allmänhet det arbete där arbetstagaren före
latenstiden senast exponerades för den faktor
som orsakade sjukdomen. Bland annat cancerformer som orsakas av arbete med asbest
och kemiska faktorer anses vara yrkessjukdomar med lång latenstid. I fråga om dessa
sjukdomar kan latenstiden till och med vara
15–30 år. Till exempel när det gäller asbestcancer anses minimilängden för latenstiden
vara tio år efter en exponering enligt vedertagen rättspraxis som stödjer sig på läkarvetenskapen.
Till följd av försäkringsprincipen gäller den
finansiella risken när det handlar om yrkessjukdomar med lång latenstid även sådan exponering och sådana sjukdomar som eventuellt uppträder i arbetslivet, men som man för
närvarande inte känner till och för vilka man
inte heller känner till förhållandet mellan orsak och verkan. Det ska ändå vara möjligt att
kunna beakta den risk som eventuella nya
former av yrkessjukdomar innebär i enlighet
med försäkringsprincipen i dagens försäkringspremier och ersättningsansvar. Detta
problem gäller i praktiken inte längre sjukdomar med lång latenstid som hänger samman med exponering för asbest, eftersom exponeringen för asbest till största delen har
upphört och den försäkringsrisk som finns på
grund av den exponering som sker i dag re-
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dan kan beaktas i försäkringspremierna tack
vare dagens medicinska och erfarenhetsmässiga kunskap.
Eftersom nivån på försäkringsersättningarna alltid fastställs utifrån den tidpunkt då en
yrkessjukdom framträder och inte utifrån tidpunkten för exponeringen, förknippas yrkessjukdomarna med lång latenstid dessutom
med inflationsrisk i fråga om den tid som förflyter mellan den tidpunkt som bestämmer
ersättningsskyldigheten och den tidpunkt då
yrkessjukdomen framträdde. Denna risk
minskar inte med det nuvarande fördelningssystemet för indexhöjningar av pensionerna,
trots att det i övrigt i praktiken har varit möjligt att avlägsna inflationsrisken genom fördelningssystemet.
Finansiering på basis av riskavgifter passar
dåligt ihop med yrkessjukdomar med lång latenstid, eftersom det i allmänhet inte går att i
förväg specificera den risk som förknippas
med sjukdomarna och inte heller att tillräckligt bra bedöma hur stor risken är. I grunderna för sina försäkringspremier förbereder sig
försäkringsbolagen i dag för yrkessjukdomar
med lång latenstid genom att höja riskavgifterna med uppskattningsvis cirka 2–4 procent
(sammanlagt 10–20 miljoner euro). I praktiken är det dock svårt att tillräckligt noggrant
kunna uppskatta vad som motsvarar riskerna.
Förutom det att latenstiden är lång, är exponeringen när det gäller dessa yrkessjukdomar
ofta omfattande till sin natur (kan t.ex. omfatta en hel bransch). Det är också i praktiken
omöjligt för olycksfallsförsäkringsbolagen
att få återförsäkring för risker av detta slag.
1.2.

Kalkyleringsgrunderna för olycksfallsförsäkringspremierna

I 35 § i lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948) finns det bestämmelser om kalkyleringsgrunderna för olycksfallsförsäkringspremierna. Försäkringar enligt lagen om
olycksfallsförsäkring är förutom den obligatoriska olycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina anställda även frivilliga
försäkringar enligt 57 § i samma lag. Med
dessa går det att försäkra sådant arbete som
inte omfattas av den obligatoriska försäkringen, såsom arbete som utförs av en företagare och hans eller hennes familjemedlem-
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mar. De gäller även fritid. Försäkringar som
gäller fritid kan anslutas till såväl den obligatoriska olycksfallsförsäkringen för anställda
som den frivilliga arbetsolycksfallsförsäkringen för företagare.
Dessutom finns det också i vissa andra lagar bestämmelser om skyldigheten att ordna
olycksfallsskydd genom en sådan olycksfallsförsäkring enligt 57 § 1 mom. i lagen om
olycksfallsförsäkring som gäller arbetstid,
även om det inte handlar om arbete som utförs i ett anställningsförhållande eller av en
företagare. Bestämmelser om denna typ av
försäkringsskyldighet finns bland annat i 27 e
§ i socialvårdslagen (710/1982) när det gäller
arbetsverksamhet för handikappade och i
10 § i lagen om stöd för närståendevård
(937/2005) när det gäller närståendevårdare.
Om man ser till lagen om olycksfallsförsäkring är en sådan här försäkring dock frivillig
till formen.
Från den 1 januari 1999 fastställer inte
myndigheterna längre kalkyleringsgrunderna
för försäkringspremierna för försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Denna
ändring genomfördes så att bestämmelserna
om försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring skulle anpassas till bestämmelserna i
Europeiska unionens skadeförsäkringsdirektiv (RP 227/1996 rd, 1204/1996). Samtidigt
bestämdes det att ett försäkringsbolag som
bedriver försäkringsverksamhet enligt lagen
om olycksfallsförsäkring ska ha sådana kalkyleringsgrunder för sina försäkringspremier
som har fastställts av bolagets styrelse. Av
kalkyleringsgrunderna framgår det hur försäkringsbolaget fastställer sina försäkringspremier.
Enligt lagen om olycksfallsförsäkring ska
försäkringspremierna stå i skälig proportion
till de kostnader som försäkringarna medför,
med beaktande av risken för olycksfall och
yrkessjukdom i det arbete som försäkras. I
fråga om större arbetsgivare ska också den
egna skadestatistiken för den arbetsgivare
som är försäkringstagare beaktas när försäkringspremien bestäms. Närmare bestämmelser om klassificering av risker och bestämmande av försäkringspremien enligt hur farligt yrket eller arbetet är samt om hur försäkringstagarens egen skadestatistik skall beaktas när försäkringspremien bestäms finns i en
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förordning av social- och hälsovårdsministeriet (743/2001) som utfärdats med stöd av ett
bemyndigande i lagen.
Syftet med bestämmelserna om att försäkringspremierna ska stå i proportion till riskerna är att säkerställa att orsaksprincipen i
anslutning till försäkringsverksamheten iakttas, att uppmuntra försäkringstagarna till att
effektivt förebygga olycksfall i arbetet och
att se till att försäkringspremierna står i sådan
proportion till de kostnader som försäkringen
medför att inte arbetstagarnas obligatoriska
sociala trygghet äventyras.
Olycksfallsförsäkringen för arbetstagare är
en obligatorisk försäkring som finansieras
genom försäkringspremier som tas ut av arbetsgivarna. Försäkringarna i 57 § i lagen om
olycksfallsförsäkring som gäller företagararbete och fritid är frivilliga. I fråga om dessa
grundar sig skyldigheten att betala försäkringspremie på ett försäkringsavtal mellan
försäkringstagaren och försäkringsbolaget.
Fritidsförsäkringarna är inte på samma sätt
som de obligatoriska försäkringarna sammankopplade med målen för arbetarskyddet.
Risknivån för de frivilliga försäkringarna avviker något från risknivån för de obligatoriska olycksförsäkringarna för arbetstagare.
Därför är det viktigt att kostnaderna som olika försäkringar medför riktas in på rätt sätt.
Av dessa skäl är det motiverat att försäkringsbolagen har sina egna grunder för avgifterna inom var och en av de ovan nämnda
försäkringsgrenarna. Försäkringsbolagen har
redan i dag separata grunder för försäkringspremierna inom de här olika försäkringsgrenarna. Av lagen bör det dock framgå tydligare än för närvarande att de olika formerna av
försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring ska ha separata grunder för försäkringspremierna.
1.3.

Utlämnande av hälsouppgifter och
ersättande av kostnaderna som
detta medför

En försäkringsanstalt som bedriver olycksfallsförsäkringsverksamhet, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt lagen om olycksfallsförsäkring
har enligt 64 a § i lagen om olycksfallsför-

säkring utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av bland annat
läkare och andra yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården, den som verkställer rehabiliteringen av den skadade och
andra verksamhetsenheter för hälso- och
sjukvården, socialserviceproducenter och
vårdinrättningar få utlåtanden och andra
nödvändiga uppgifter om den skadades journalhandlingar, hälsotillstånd, arbetsförmåga,
vård och rehabilitering för behandlingen av
ett ersättningsärende.
En läkare ska enligt 41 § 6 mom. i samma
lag ge utlåtande om en skada eller sjukdom
som orsakats av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom på en blankett enligt det formulär som godkänts av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Försäkringsanstalterna,
förbundet och besvärsinstanserna har dessutom rätt att av arbetsgivaren få uppgifter om
bland annat olycksfallet, de förhållanden under vilka olycksfallet inträffade, orsakerna
och följderna, arbetstagarens arbete, arbetsgivarens vederlag till arbetstagaren och
grunderna för dem.
Försäkringsanstalterna, förbundet och besvärsinstanserna har rätt att få de ovan
nämnda uppgifterna avgiftsfritt. Om uppgifterna behövs i en viss form och detta förorsakar den som lämnar ut uppgifterna betydande
merkostnader ska dessa dock ersättas. Dessutom har yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården rätt att få ett skäligt arvode för utlåtanden som de ger på basis av informationsskyldigheten.
Enligt 13 § i lagen om patientens ställning
och rättigheter (785/1992) kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården utan
tillstånd av patienten lämna ut uppgifter som
ingår i journalhandlingarna, om det uttryckligen särskilt föreskrivs i lag om utlämnandet
av uppgifter eller rätten att få del av uppgifter.
Enligt 13 b § i lagen om klientavgifter
inom social- och hälsovården (734/1992) ska
en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården anmäla till en försäkringsanstalt att
vård av en olycksfallspatient har inletts. Anmälan ska bland annat innehålla uppgifter om
skadans eller sjukdomens art, uppgifter om
när vården inleddes och uppgifter om vårdåt-
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gärderna, vårdplanen och kostnaderna för
vården.
Det har visat sig finnas oklarheter mellan
försäkringsanstalterna och dem som deltar i
vården av patienter när det gäller frågan om
på vilket sätt hälsouppgifterna om olycksfallspatienter ska lämnas ut till försäkringsbolagen med beaktande av tystnadsplikten
inom hälso- och sjukvården.
1.4.

Finansiering av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds verksamhet

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
svarar för sådana uppgifter som är bindande
för Finland enligt internationella fördrag,
t.ex. uppgifter såsom att betala vissa ersättningar som en försäkringsanstalt på en bonings- eller vistelseort ska sköta i enlighet
med rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras
familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
svarar också för ersättningar vid olycksfall
som har inträffat i oförsäkrat arbete. Med undantag av de ersättningar som för närvarande
hör till fördelningssystemet (t.ex. indexhöjningar av pensioner) finansieras ersättningarna som förbundet betalar ut med de avgifter
som försäkringsbolagen årligen betalar till
förbundet för att täcka utgifterna.
Bestämmelserna om fördelningssystemet
för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen
ändrades genom en lag (1367/2006) som
trädde i kraft den 1 januari 2007, så att de
skulle uppfylla kraven i Europaparlamentets
och Europeiska unionens råds förordning
från 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder ((EG) nr 1606/2002).
I enlighet med förordningen har ersättningarna enligt fördelningssystemet separerats från
ersättningarna som grundar sig på försäkringsavtal. Försäkringsbolagens finansieringsansvar när det gäller de skador som
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
ansvarar för motsvarar till sin natur fördelningssystemet, vilket betyder att det kan anses motiverat att låta dessa ersättningar i sin

helhet finansieras genom fördelningssystemet.
1.5.

Tilläggsförsäkringsansvar som är
bundet till aktieavkastningen enligt
lagen om pension för arbetstagare

Genom en ändring (1121/2006) av 168 §
2 mom. i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006) utvidgades arbetspensionsanstalternas ansvarsskuld med en ny post, tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen. I och med detta grundar sig
10 procent av arbetspensionsanstalternas ansvarsskuld på den genomsnittliga avkastningen av pensionsanstalternas noterade aktieplaceringar. Tilläggsförsäkringsansvaret
som är bundet till aktieavkastningen kan öka
eller minska beloppet av pensionsanstalternas
ansvarsskuld. Beloppet av det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen jämnas ut i pensionssystemet så att
det är lika stort för alla arbetspensionsanstalter. Under en övergångsperiod på fem år
övergår man gradvis till den ovan nämnda
tioprocentsnivån.
Som grund för det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen och
som det bestäms om i det ovan nämnda
2 mom. valdes samma ansvarsskuld som den
som nivån på pensionsanstalternas solvens
grundar sig på. I lagstiftningens beredningsskede verkade detta val enkelt och klart, eftersom den ansvarsskuld som låg till grund
för beräkningen av solvensen redan hade
fastställts annanstans i lagstiftningen. I praktiken har dock det här valet av ansvarsskuld
visat sig vara problematiskt. När kalkyleringsgrunderna innehåller beräkningsformler
som är bundna till aktieavkastningen blir
formlerna långa och svårtolkade och det uppstår därför lätt fel. Detta beror på att den ansvarsskuld som ligger till grund för solvensen
består av flera olika delar av ansvar och ansvarsskuldens olika delar har sina egna räntesatser. Dessutom avviker posterna av ansvarsskulden från varandra hos olika typer av
pensionsanstalter på grund av att pensionsanstalterna bedriver verksamhet enligt olika
pensionslagar. Till exempel en pensionsstiftelse har inget pensionsskydd enligt lagen om
pension för företagare (1272/2006).
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2. Målsättning och de viktigaste
förslagen
2.1.

Finansiering i fråga om yrkessjukdomar med lång latenstid

Det föreslås att ersättningarna för yrkessjukdomar med lång latenstid årligen ska finansieras genom fördelningssystemet. Yrkessjukdomar av detta slag är sjukdomar där det
från det att den exponering som senast kunde
ha orsakat en viss sjukdom skedde har gått
minst fem år innan sjukdomen framträder.
Det föreslås att ersättningskostnaderna för
dessa yrkessjukdomar inte längre ska fonderas i förväg, utan att de årligen delas upp så
att de försäkringsbolag som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkringsverksamhet svarar
för dem genom en fördelningsavgift som
fastställs i proportion till premieinkomsten.
Syftet med förslaget är att minska problemen i anslutning till riskbedömning och återförsäkring när det gäller finansieringen i fråga om yrkessjukdomar med lång latenstid.
Förvaltningskostnaderna för ersättningar som
hänger samman med dessa yrkessjukdomar
ska dock även i fortsättningen lämnas utanför
fördelningssystemet, eftersom det är svårt att
definiera dem.
För att den övergång till finansiering enligt
fördelningssystemet som föreslås inte ska
gälla yrkessjukdomar för vilka finansiering
redan enligt den nuvarande lagstiftningen ska
ingå i försäkringsbolagets ersättningsansvar,
gäller förslaget endast yrkessjukdomar där
den exponering som senast har kunnat ge
upphov till en viss sjukdom har skett medan
lagen har varit i kraft.
2.2.

Grunderna för försäkringspremierna

Det föreslås att den princip som till största
delen redan har börjat tillämpas i praktiken
och enligt vilken ett försäkringsbolag ska ha
separata grunder för försäkringspremierna
inom varje försäkringsgren som avses i lagen
om olycksfallsförsäkring klart skrivs in i bestämmelserna om försäkringspremier i lagen
om olycksfallsförsäkring. Syftet med förslaget är att få till stånd en klarare inriktning av
försäkringspremierna enligt lagen om olycksfallsförsäkring till den rätta betalaren och en

förbättrad genomskinlighet när det gäller finansieringen.
2.3.

Utlämnande av hälsouppgifter och
ersättande av kostnaderna som
detta medför

Det fulla kostnadsansvar inom olycksfallsförsäkringen som infördes vid ingången av
2005 och som gäller sjukvårdskostnaderna
för olycksfallspatienter förutsätter att verksamhetsenheterna inom den offentliga hälsooch sjukvården meddelar försäkringsanstalterna att vården av en olycksfallspatient har
inletts. Samtidigt ska konfidentiella uppgifter
som gäller patientens hälsotillstånd lämnas
till försäkringsanstalterna för avgörandet av
försäkringsersättningen. För att säkerställa att
systemet med den obligatoriska olycksfallsförsäkringen fungerar föreslås det att det specificeras på vilket sätt hälsouppgifter om
olycksfalls- och yrkessjukdomspatienter ska
lämnas ut och hur kostnaderna för att lämna
ut uppgifterna ska ersättas. Det föreslås att
uppgifter om hälsotillstånd ska lämnas ut till
försäkringssystemet på det sätt som den som
begär uppgifterna specificerat i sin ansökan
om saken. För de hälsouppgifter som lämnats
ut betalar försäkringssystemet en skälig ersättning till den som lämnat ut uppgifterna
för det arbete och de kostnader som utlämnandet har gett upphov till.
Ändringen gäller frågan om hur uppgifter
som lämnas ut ska levereras, inte vilket innehåll uppgifterna har. Hälsouppgifter om en
person som blivit skadad är nödvändiga för
att systemet för ersättning vid olycksfall ska
kunna verkställas. En läkare svarar även i
fortsättningen för hälsouppgifternas innehåll.
2.4.

Ändringar som gäller Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund

Det föreslås att de ersättningskostnader
som uppkommer för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund till följd av oförsäkrade
olycksfall i arbetet och de uppgifter som försäkringsanstalten på en bonings- eller vistelseort ska sköta ska börja finansieras genom
fördelningssystemet.
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2.5.

Muntlig förhandling i besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Det föreslås att en muntlig förhandling i
besvärsnämnden för olycksfallsärenden även
ska hållas när en privat part begär det. En
muntlig förhandling behöver inte hållas om
ett yrkande lämnas utan prövning eller förkastas direkt eller om det är uppenbart att en
muntlig förhandling är onödig med tanke på
ärendets art eller av något annat skäl. För
närvarande är en muntlig förhandling i besvärsnämnden för olycksfallsärenden endast
möjlig för att utreda ärenden. Genom ändringen kommer villkoren för hörande i överensstämmelse med de andra socialförsäkringssystemen.
2.6.

Tilläggsförsäkringsansvar som är
bundet till aktieavkastningen enligt
lagen om pension för arbetstagare

Det föreslås att en teknisk ändring görs i
168 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare för att förenkla och skapa klarhet i den
teknik som används för att beräkna den del
av pensionsanstalternas ansvarsskuld som är
bunden till aktieavkastningen. Ändringen är
teknisk på så sätt att det ursprungliga syftet
som gick ut på att ansvarsskulden ska vara
bunden till aktieavkastningen för att höja
risktäckningskapaciteten bibehålls. Dessutom
kan det anses att den föreslagna ändringen
inför mera jämlikhet mellan pensionsanstalterna jämfört med de nuvarande bestämmelserna, eftersom ansvarsskuldens bundenhet
till aktieavkastningen endast ska grunda sig
på sådana poster av ansvarsskulden som
överensstämmer med lagen om pension för
arbetstagare och som förekommer hos alla
typer av pensionsanstalter.
2.7.

Övriga lagändringar

Det föreslås att ändringar av teknisk natur
som beror på lagen om pension för arbetstagare samt den nya folkpensionslagen
(568/2007) och revisionslagen (459/2007)
görs i lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen, ikraftträdandebestämmelsen
i lagen av den 30 december 2004 om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

(1365/2004) och lagen om besvärsnämnden
för arbetspensionsärenden (677/2005).
3. Propositionens konsekvenser
3.1.

Ekonomiska konsekvenser

När ersättningarna för yrkessjukdomar med
lång latenstid tas upp i fördelningssystemet
minskar de fonderade ersättningsansvaren i
motsvarande mån. Detta kommer till en början att sänka försäkringspremierna med uppskattningsvis 1—3 %. Kostnaderna kommer
emellertid att via fördelningsavgifterna återföras på försäkringspremierna i takt med att
det varje år uppkommer ersättningskostnader
som omfattas av fördelningssystemet.
Till följd av ändringar beträffande finansieringen av skador som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund ansvarar för kommer beloppet av de ersättningar som finansieras genom fördelningssystemet (i dag cirka
en miljon euro) att öka med ca 1,0 - 1,5 miljoner euro. Innan de överförs till fördelningssystemet ska emellertid från ersättningarna
dras av de försummelseavgifter som förbundet enligt 36 § i lagen om olycksfallsförsäkringar tar ut av arbetsgivare som försummat
sin försäkringsskyldighet. Beloppet av dessa
är 20 000 - 100 000 euro per år.
När kostnaderna för skador som förbundet
har ansvar för överförs till fördelningssystemet innebär detta också att finansieringen av
kostnaderna förenklas och att den blir beaktad i försäkringsbolagens bokslut. Avsikten
är att de ersättningar som förbundet ansvarar
för efter ändringen i sin helhet ska finansieras via fördelningssystemet på så sätt att inga
reserveringar för dessa ersättningar längre
görs i försäkringsbolagens ersättningsansvar.
Det ersättningsansvar som härmed frigörs i
fråga om varje försäkringsbolag när lagen
träder i kraft (uppskattningsvis sammanlagt
ca 5 miljoner euro per den 31 december
2007) ska enligt förslaget bli överfört till bolagets bolagsspecifika fördelningssaldo, om
vilket bestäms i 60 b § 3 mom. i lagen om
olycksfallsförsäkring. Det överförda beloppet
kommer i framtiden i sig att minska nivån på
fördelningsavgiften enligt 60 b § 2 mom. i
lagen om olycksfallsförsäkring.

10

RP 138/2007 rd

År 2006 stod den frivilliga försäkringen för
arbetstiden för 6,2 % och fritidsförsäkringen
för 6,8 % av den lagstadgade olycksfallsförsäkringens totala premieinkomst. De obligatoriska försäkringarnas andel av premieinkomsten var ca 87 %. Av det totala antalet
frivilliga försäkringar för arbetstiden, drygt
ca 90 000, är andelen försäkringar som tecknats av företagare uppskattningsvis ca 99 %.
Av drygt 200 000 försäkringar för fritiden
enligt lagen om olycksfallsförsäkringar är företagarnas andel uppskattningsvis ca 70 %.
Av de försäkringar som tecknas av företagarna bedöms närmare 90 % vara kombinerade
arbetstids- och fritidsförsäkringar (s.k. företagarpaket).
Det har kunnat konstateras att den till lönesumman avvägda risknivån för försäkringar
för arbetstiden som tecknas av företagare i
någon mån varierar inom de obligatoriska
försäkringarna. Redan nu har nästan alla försäkringsbolag (över 95 % av marknaden) separata kalkyleringsgrunder för försäkringspremierna för obligatoriska respektive frivilliga arbetstids- och fritidsförsäkringar. Därmed blir skillnaderna i risknivån för dessa
försäkringar beaktade i prissättningen av försäkringspremierna.
Ändringen av 168 § 2 mom. i lagen om
pension för arbetstagare förenklar och förtydligar beräkningsmetoderna och beräkningsformlerna i anslutning till det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret. Enligt överslagsberäkningar kommer
ändringen att ha endast ringa verkningar på
ansvarsskuldens bundenhet till aktieavkastningen. De olika typerna av pensionsanstalter

påverkas antingen i ringa mån eller inte alls
av ändringen.
Propositionen har inga konsekvenser för
statsfinanserna.
3.2.

Verkningar i fråga om de försäkrades
ställning

De ändringar som gäller finansieringen av
kostnaderna av yrkessjukdomar påverkar inte
rätten för arbetstagare som skadats i en arbetsolycka eller ådragit sig en yrkessjukdom
att få olycksfallsersättning. De föreslagna
ändringarna säkerställer att finansieringen
fungerar med tanke på eventuella arbetsmiljörelaterade exponeringar och sjukdomar vilkas existens eller orsaksförhållande man inte
ännu känner till.
Propositionen förbättrar ställningen för den
som är missnöjd med en försäkringsanstalts
beslut. Det föreslås att muntlig förhandling
måste ordnas också i olycksfallsförsäkringens första besvärsinstans om en berörd part
begär det.
4. Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid social- och
hälsovårdsministeriet. Finlands Näringsliv
EK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC, AKAVA, Suomen Yrittäjät och
Försäkringsanstalternas Förbund har deltagit
i beredningen. Försäkringsinspektionen och
Pensionsskyddscentralen har hörts i samband
med beredningen.
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DETALJMOTIVERING
1.
1.1.

Lagförslag
Lagen om olycksfallsförsäkring

28 §. I paragrafens 6 mom. genomförs ändringar i hänvisningen. Ändringarna föranleds
av lagen om pension för arbetstagare som
trädde i kraft den 1 januari 2007 och reformen av arbetspensionslagstiftningen i samband därmed (RP 45/2006) samt av den nya
folkpensionslag som träder i kraft vid ingången av 2008 (RP 90/2006 rd). I bestämmelserna hänvisas också till lagstiftning som
upphävdes i samband med lagreformen. De
pensioner som grundar sig på denna lagstiftning blir också beaktade vid tillämpningen av
paragrafen.
35 §. Paragrafen ändras så, att det av bestämmelserna klart framgår att kalkyleringsgrunder utarbetas separat för försäkringspremier enligt denna lag. Försäkringsbolagen
ska ha särskilda kalkyleringsgrunder för varje försäkringspremie enligt lagen om olycksfallsförsäkring.
53 §. I paragrafens 6 mom. föreslås ett
tillägg enligt vilket också besvärsnämnden
för olycksfallsärende ska ha möjlighet att tilllämpa 38 § i förvaltningsprocesslagen
(586/1996) som gäller muntlig förhandling
på begäran av en part. Den föreslagna ändringen motsvarar de principer som iakttas i
övriga besvärsnämnder inom socialförsäkringens område.
53 i §. Det föreslås att paragrafens 4 mom.
ändras. Riksdagen har godkänt en totalreform
av revisionslagstiftningen, till följd av vilken
en ny revisionslag (459/2007) trädde i kraft
den 1 juli 2007. I samband därmed ändrade
riksdagen också bestämmelserna om revision
vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden i
lagen om olycksfallsförsäkring.
Det föreslås att lagens ordalydelse ändras
så att den överensstämmer med de principer
som lagts fram av kommittén för ändringssökande i beslut om social trygghet (Kommittébetänkande 2001:9).
58 §. I paragrafen föreslås tekniska ändringar som beror på att de kostnader som

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
haft av oförsäkrade olycksfall och av de uppgifter som ankommer på försäkringsanstalten
på bonings- eller vistelseorten i enlighet med
vad som föreslås i 60 b § börjar finansieras
genom fördelningssystemet.
60 §. I paragrafens 1 och 2 mom. görs ändringar i hänvisningen vilka föranleds av lagen om pension för arbetstagare.
60 b §. I paragrafens 1 mom. görs ändringar genom vilka kostnaderna för yrkessjukdomar med lång latenstid samt de kostnader
som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund haft av oförsäkrade olycksfall och av
uppgifter som sköts på bonings- eller vistelseorten börjar finansieras årligen genom fördelningsprincipen. Avsikten är att via fördelningssystemet sådana yrkessjukdomar ska finansieras som ersätts enligt yrkessjukdomslagen, förutsatt att minst fem år förflutit från
den exponering som senast kunnat förorsaka
en yrkessjukdom. Därmed ska fördelningssystemet inte omfatta yrkessjukdomar i fråga
om vilka exponeringen enligt medicinsk erfarenhet kan förorsaka yrkessjukdom inom en
kortare tid än fem år efter exponering, och
inte heller övriga yrkessjukdomar som framträtt när mindre än fem år förflutit sedan exponeringen upphörde. Det är ändamålsenligt
att försäkringsanstalten begär ett principiellt
utlåtande av den besvärsnämnd för olycksfallsärenden som avses i 30 c § om huruvida
yrkessjukdomar hör till tillämpningsområdet
för denna paragraf. Också kostnaderna för de
undersökningar som avses i 14 § 4 mom. och
som ersatts på grundval av grundad misstanke om en ovan avsedd yrkessjukdom ska omfattas av fördelningssystemet.
60 c §. Paragrafen är ny. Avsikten är att i
fall där försäkringsbolag delats och försäkringsbestånd överförts klargöra hur de premieinkomster, ersättningar enligt fördelningssystemet samt delar av fördelningssaldot motsvarande beloppet av försäkringar
som överförts till ett annat försäkringsbolag
ska allokeras när en i 60 b § avsedd kalkyl
görs upp och de slutliga fördelningsposterna
fastställs. Dessa poster allokeras på det för-
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säkringsbolag på vilket försäkringsbeståndet
överförts.
64 b §. Paragrafens 1 mom. innehåller
inga ändringar i sak.
I paragrafens 2 mom. bestäms att en försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och en besvärsinstans liksom
för närvarande har rätt att avgiftsfritt få uppgifter. Som en precisering har till momentet
också fogats en hänvisning till lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, eftersom uppgifter som lämnas inom ramen för
den informationsskyldighet enligt 13 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) som hänför sig till principen om totalt kostnadsansvar för olycksfallsförsäkringen och som gäller personalen
inom den offentliga hälso- och sjukvården
alltid lämnas avgiftsfritt. Om uppgifter behövs i en viss form ska de merkostnader detta
förorsakar den som lämnar ut uppgifterna ersättas oberoende av beloppet. I momentet
stryks därmed som obehövligt kravet på att
merkostnaderna ska vara betydande.
Enligt 13 § i lagen om patientens ställning
och rättigheter (785/1992) kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården utan
tillstånd av patienten lämna ut uppgifter som
ingår i journalhandlingarna, om det uttryckligen särskilt föreskrivs i lag om utlämnande
av uppgifter eller rätt att få del av uppgifter.
När det gäller en patient som skadats i en
olycka eller drabbats av en yrkessjukdom har
olycksfallsförsäkringssystemet med stöd av
64 a § i denna lag rätt att få endast de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av
försäkringssystemet. I det nya 3 mom. preciseras bestämmelserna om i vilken form uppgifter om hälsotillstånd lämnas ut. Uppgifter
om hälsotillstånd ska lämnas ut i den form
som försäkringssystemet begär och som preciseras i den skriftliga begäran om utlämnande. Detta innebär inte att kopior av sjukjournaler får lämnas ut som sådana, utan den som
lämnar ut uppgifterna är liksom för närvarande skyldig att överväga vilka uppgifter
som är nödvändiga med tanke på det användningssyfte som anges i begäran om utlämnande och som alltså får lämnas ut.
Uppgifter som uppenbarligen inte kan ha
någon betydelse för bedömningen av förutsättningarna för att ersättning ska betalas ut

kan inte anses vara nödvändiga. Enligt lagen
är det i sista hand försäkringsanstalten som i
samband med beslut om ersättning kan bedöma betydelsen av en enskild uppgift med
tanke på avgörandet av ett ersättningsärende.
När den som lämnar ut uppgifter bedömer
vilka uppgifter som får lämnas ut ska den beakta att ett beslut om att inte lämna ut uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett
ersättningsärende kan leda till att den skadade vägras ersättning eller till att ersättning
betalas ut utan grund. I sin begäran ska försäkringsanstalten specificera uppgifternas
användningssyfte och så långt det är möjligt
specificera de uppgifter som behövs på så
sätt att den som lämnar ut dem kan bedöma
vilka uppgifter som uppenbarligen inte är
nödvändiga med tanke på det ärende som
handläggs. Försäkringsanstalten, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund eller besvärsinstansen betalar en skälig ersättning för
det arbete och de kostnader utlämnandet av
uppgifterna förorsakat.
Till ett nytt 4 mom. överförs med ändrad
lydelse de bestämmelser i gällande 41 §
6 mom. som gäller rätten för yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården att få en
skälig ersättning för de utlåtanden som de
gett. Läkare har alltid rätt att få en skäligt ersättning för de utlåtanden de ger på basis av
informationsskyldigheten. Utlåtandet ska ges
på en blankett enligt formulär som godkänts
av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund.
Med blanketten avses den E-blankett som
används för att informera försäkringsbolaget
bl.a. om en olycka samt om undersökning
och vård av patienten.
1.2.

Yrkessjukdomslagen

3 a §. I paragrafens 1 mom. görs tekniska
ändringar vilka föranleds av lagen om pension för arbetstagare och av den nya folkpensionslagen.
1.3.

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I lagen av den 30 december 2004 om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
(1365/2004) ändras hänvisningarna i ikraft-
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trädandebestämmelsen. Hänvisningen till tilllämpningen av arbetspensionsindex i ikraftträdandebestämmelsens 2 mom. korrigeras så
att den gäller arbetspensionsindex enligt 98 §
i lagen om pension för arbetstagare. Hänvisningen till olycksfallsförsäkringslagens 60 §
6 mom. i ikraftträdandebestämmelsens
3 mom. korrigeras så att den gäller den föreslagna 60 b §.
1.4.

Lag om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

16 §. Riksdagen har godkänt en totalreform
av revisionslagstiftningen, till följd av vilket
en ny revisionslag (459/2007) trädde i kraft
den 1 juli 2007. I samband därmed var det
riksdagens avsikt att ändra hänvisningarna
till revision i lagen om besvärsnämnden för
olycksfallsärenden, men också bestämmelsernas innehåll kom att ändras. En bestämmelse om val av revisorer föll bort ur momentet. Denna proposition syftar till att ändra
momentets innehåll så att det motsvarar den
form som riksdagen tidigare godkänt RSv
175/2006 rd).
1.5.

Lag om pension för arbetstagare

168 §. Det föreslås att man preciserar det i
paragrafens 2 mom. nämnda begreppet ansvarsskuld, som utgör grund för det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret. Avsikten är att endast sådana poster i
ansvarsskulden enligt lagen om pension för
arbetstagare som förekommer i samtliga typer av pensionsanstalter ska vara bundna till
aktieavkastningen. När det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret
beräknas avdras därmed från den ansvarsskuld som utgör grund för beräkningen av
solvensen ansvarsskulden enligt lagen om
pension för företagare, tilläggspensionsskyddet enligt lagen om införande av lagen om
pension för arbetstagare samt utjämningsbeloppet enligt lagen om pension för arbetstagare. Av samma orsak föreslås det att det på
försäkringstagarna fördelade tilläggsförsäkringsansvaret, som endast ingår i arbetspensionsförsäkringsbolagens ansvarsskuld, ska
dras av.

2.
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Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2008 med undantag för lagen om ändring av
168 § i lagen om pension för arbetstagare,
som föreslås träda i kraft den 31 december
2007.
Eftersom avsikten inte är att ändra nivån på
det indexbundna grundbeloppet föreslås att
det belopp som föreskrivs i 28 § 6 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring ska motsvara
2004 års indexnivå.
Det ersättningsansvar som med stöd av
60 b § 1 mom. 1 och 2 punkten frigörs i fråga
om försäkringsbolag som bedriver försäkring
enligt olycksfallsförsäkringslagen föreslås i
samband med att lagen träder i kraft bli överfört till bolagets bolagsspecifika fördelningssaldo, om vilket bestäms i 60 b § 3 mom.
Olycksfallsförsäkringslagens
60 b § 3 d
och e punkter, som gäller finansieringen av
fördelningssystemet, föreslås bli tillämpade
endast när den exponering som senast kunnat
orsaka en yrkessjukdom skett efter lagens
ikraftträdande, d.v.s. efter den 31 december
2007. Detta villkor är nödvändigt för att inte
sådana yrkessjukdomar i fråga om vilka försäkringsbolaget redan enligt gällande lagstiftning har varit tvunget att reservera ersättningsansvar ska börja finansieras genom fördelningssystemet.
Avsikten är att ändringen av 168 § 2 mom.
i lagen om pension för arbetstagare ska träda
i kraft den 31 december 2007 så att den tilllämpas retroaktivt från ingången av 2007. Eftersom det till aktieavkastningen bundna
tilläggsansvaret beräknas för första gången år
2007 och pensionsanstalternas ansvarsskuld
beräknas enligt nivån årets sista dag, möjliggör det föreslagna datumet för lagens ikraftträdande att de till aktieavkastningen bundna
tilläggsansvaret från första början beräknas
enhetligt, och då blir pensionsanstalterna inte
tvungna att tillämpa komplicerade beräkningsmetoder på grund av ett enda år. Ändringen har inte några verkningar på det totala
beloppet av pensionsanstalternas ansvarsskuld. Det slutliga värdet av det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret kan vid pensionsanstalterna bedömas först
efter ingången av 2008, eftersom den genomsnittliga aktieavkastningen för år 2007 inte
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går att fastställa före denna tidpunkt. Om under loppet av 2007 försäkringar eller ansvar
har överförts mellan pensionsanstalterna kan
ändringen genomföras som ett led i fastställandet av det slutliga beloppet av den ansvarsskuld som blir överförd.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.

Lag
om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 41 § 6 mom.,
sådant det lyder i lag 723/2002,
ändras 28 § 6 mom., 35 § 1 mom., 53 § 6 mom., 53 i § 4 mom., 58 §, 60 § 1 och 2 mom.,
60 b § 1 mom. och 64 b §,
sådana de lyder, 28 § 6 mom. och 60 § 2 mom. i lag 1365/2004, 35 § 1 mom. och 58 § i lag
1204/1996, 53 § 6 mom. i lag 388/2007, 53 i § 4 mom. i lag 484/2007, 60 § 1 mom. i lag
1234/2005, 60 b § 1 mom. i lag 1367/2006 och 64 b § i lag 723/2002, samt
fogas till lagen en ny 60 c § som följer:

28 §
——————————————
Om
årsarbetsförtjänsten
underskrider
9 211,76 euro höjs den till 9 211,76 euro.
Årsarbetsförtjänsten höjs dock inte om arbetstagaren vid tiden för olycksfallet hade
rätt till
1) full invalidpension som beviljas tills vidare och som avses i de lagar som nämns i
3 § i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006),
2) sjukpension som beviljas tills vidare och
som avses i folkpensionslagen (568/2007),
3) full invalidpension som beviljas med
stöd av den tidigare lagstiftning som avses i
1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om
pension för arbetstagare (396/2006),
4) invalidpension som beviljas med stöd av
den tidigare lagstiftning som avses i 1 §

3 mom. i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007),
5) full olycksfallspension som bestäms enligt denna lag och som beviljas tills vidare eller motsvarande ersättning enligt trafikförsäkringslagen, eller
6) ålderspension enligt den lagstiftning
som avses i 1—4 punkten och arbetstagaren
vid tiden för olycksfallet hade fyllt 65 år.
35 §
En försäkringsanstalt som bedriver försäkring enligt denna lag ska ha kalkyleringsgrunder i vilka det bestäms hur försäkringspremierna kalkyleras. Kalkyleringsgrunder
ska utarbetas särskilt för obligatorisk försäkring enligt denna lag, för försäkring för arbetstiden enligt 57 § 1 och 4 mom. och för
fritidsförsäkring enligt 57 § 2 och 3 mom.
——————————————
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53 §
——————————————
Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas
förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs särskilt. Om det behövs för att
ett ärende ska kunna utredas, hålls muntlig
förhandling i besvärsnämnden för olycksfallsärenden på det sätt som bestäms i 37 § i
förvaltningsprocesslagen. Det som i 38 § i
förvaltningsprocesslagen bestäms om muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på
begäran av en enskild part gäller muntlig
förhandling i besvärsnämnden för olycksfallsärenden. I fråga om offentlighet vid rättegång i besvärsnämnden för olycksfallsärenden och nämndens sammansättning när
ett ärende som gäller offentlighet vid rättegång avgörs gäller det som bestäms i lagen
om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). Närmare bestämmelser om besvärsnämnden för olycksfallsärenden och kostnaderna för denna kan utfärdas
genom förordning av statsrådet. Besvärsnämnden fastställer sin egen arbetsordning.
——————————————
53 i §
——————————————
På revision av besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas det som i revisionslagen (459/2007) föreskrivs om revisors oberoende ställning, jäv och tystnadsplikt samt
om entledigande av revisor och revisors avgång. Besvärsnämndens plenum väljer årligen en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara av
Centralhandelskammaren godkända revisorer
(CGR). Besvärsnämnden för olycksfallsärenden fastställer i plenum bokslutet samt beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Besvärsnämnden för olycksfallsärenden ska
delge Försäkringsinspektionen det fastställda
bokslutet. Om bokslutet visar underskott eller
överskott i förhållande till den fastställda
budgeten, ska skillnaden beaktas i grunderna
för den justitieförvaltningsavgift som bestäms för det följande året.
——————————————

58 §
Försäkringsanstalterna är skyldiga att årligen till Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbund betala en avgift för att täcka kostnader som föranleds av andra uppgifter än sådana som finansieras enligt 60 b § 1 mom.
Avgiftens grunder fastställs av social- och
hälsovårdsministeriet på ansökan av förbundet för högst tre år i sänder. Försäkringsanstalterna redovisar avgifterna till förbundet.
Närmare bestämmelser om redovisningen av
avgifterna utfärdes genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
60 §
De belopp som anges i 10 § 2 mom., 11 §,
12 § 1 mom., 28 § 6 mom., 35 a §, 53 §
5 mom. och 60 a § 4 mom. justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som anges i
96 § i lagen om pension för arbetstagare. De
belopp som anges i 16 § 3 mom., 20 § 2—4
mom. och 20 a § 2-4 mom. justeras kalenderårsvis med det arbetspensionsindex som anges i 98 § i lagen om pension för arbetstagare. De justerade beloppen avrundas så att de i
20 § 2—4 mom., 20 a § 2-4 mom. och 60 a §
4 mom. angivna beloppen avrundas till närmaste cent, de i 10 § 2 mom., 12 § 1 mom.
och 35 a § angivna beloppen avrundas till
närmaste hela euro samt de i 11 §, 16 § 3
mom., 28 § 6 mom. och 53 § 5 mom. angivna
beloppen avrundas till närmaste hela tio euro.
Olycksfallspension, fortlöpande menersättning och familjepension justeras kalenderårsvis med arbetspensionsindexet enligt 98 §
i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————
60 b §
Försäkringsbolag som bedriver försäkring
enligt denna lag ska varje år delta i finansieringen av de kostnader som avses i denna paragraf i proportion till premieinkomsten på
det sätt som anges i 2—7 mom. (fördelningssystemet). Med premieinkomst avses i denna
paragraf en sådan premieinkomst för en försäkring enligt denna lag som ingår i försäkringsbolagets resultaträkning. De kostnader
som finansieras är
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1) kostnader för olycksfall som inträffat i
oförsäkrat arbete enligt 10 § 2 mom. och
11 §, från vilka dragits av de avgifter som tagits ut med stöd av 36 §,
2) kostnader som föranleds av uppgifter
som försäkringsbolaget på bonings- eller vistelseorten ska sköta enligt ett internationellt
fördrag som är bindande för Finland samt
3) kostnader som försäkringsbolaget betalar varje kalenderår och som består av
a) indexhöjningar av olycksfallspensioner,
fortlöpande menersättningar, familjepensioner, engångsersättningar, begravningshjälp
samt av men-, kläd- och ledarhundstillägg,
b) sådana i 15, 15 a och 15 b § föreskrivna
sjukvårdsersättningar och sjukvårdsavgifter
som betalas ut när över nio år förflutit från
ingången av det första kalenderåret efter den
dag då olycksfallet inträffade,
c) sådana rehabiliteringsersättningar som
avses i 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
och som betalas ut när över nio år förflutit
från ingången av det första kalenderåret efter
den dag då olycksfallet inträffade,
d) ersättningar för sådana yrkessjukdomar
som ersätts enligt yrkessjukdomslagen
(1343/1988), förutsatt att det vid sjukdomens
framträdande förflutit minst fem år från den
exponering som senast kunnat orsaka sjukdomen samt
e) kostnader som avses i 14 § 4 mom. och
som ersatts i samband med misstanke om en i
d-punkten avsedd yrkessjukdom.
——————————————
60 c §
Om försäkringar till följd av delning eller
överlåtelse av försäkringsbestånd har överförts från ett försäkringsbolag till ett annat
ska de faktiska och kalkylerade premieinkomster samt ersättningar enligt fördelningssystemet som hänför sig till de överförda försäkringarna, liksom den del av det fördelningssaldo som fastställts för det år som föregår fördelningsåret vilken motsvarar beloppet av dessa försäkringar, anses höra till
det försäkringsbolag som försäkringarna
överförts till när en i 60 b § 4 mom. avsedd
kalkyl görs upp och fördelningsposterna enligt paragrafens 5 mom. fastställs.
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64 b §
En försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten
av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens skyldighet enligt denna lag att lämna
uppgifter. En försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt
att få handräckning av polisen och någon annan myndighet för att få de ovan avsedda
uppgifterna.
En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt
få de uppgifter som de enligt denna lag och
13 b § i lagen om klientavgifter inom socialoch hälsovården har rätt att få. Om de uppgifter som avses i 64 a § 1 mom. 1 och
2 punkten begärs i en viss form och detta
medför merkostnader för den som lämnar ut
uppgifterna ska merkostnader ersättas.
En i 2 mom. avsedd instans som begär
uppgifter om en skadad persons hälsotillstånd har rätt att få dessa uppgifter i den form
som specificerats i begäran om utlämnande
av uppgifter. Den som lämnar uppgifterna
har då rätt att i fråga om de uppgifter som
den lämnat med stöd av 64 a § 1 mom. 3
punkten få en skälig ersättning av den som
begärt uppgifterna för det arbete och de kostnader som utlämnandet förorsakat.
En yrkesutbildad person som avses i lagen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården har rätt att få en skälig ersättning
för utlåtanden som ges på basis av den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i
64 a § 1 mom. 3 punkten. Utlåtandet ska ges
på en blankett enligt formulär som godkänts
av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Om utlåtandet har givits av en person
inom den hälso- och sjukvård som anordnas
av en kommun eller en samkommun betalas
ersättningen till kommunen eller samkommunen.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Vid tillämpningen av denna lag motsvarar
de i 28 § 6 mom. angivna beloppen 2004 års
indexnivå.
Det ersättningsansvar som med stöd av
60 b § 1 mom. 1 och 2 punkten frigörs i fråga
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om försäkringsbolag som bedriver försäkring
enligt denna lag överförs vid lagens ikraftträdande till bolagets bolagsspecifika fördelningssaldo, om vilket bestäms i 3 mom. i
nämnda paragraf.
Bestämmelserna i 60 b § 1 mom. 3 d- och

e-punkten tillämpas på yrkessjukdomar som
avses yrkessjukdomslagen och på kostnader
som föranleds av misstanke om yrkessjukdom, om den exponering som senast kunnat
orsaka en yrkessjukdom skett efter lagens
ikraftträdande.

—————
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2.

Lag
om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i yrkessjukdomslagen av den 29 december 1988 (1343/1988) 3 a § 1 mom., sådant
det lyder i lag 1366/2004, som följer:
3a§
Om en yrkessjukdom framträder under en
tid för vilken arbetstagaren har rätt till pension på grund av arbetsoförmåga, ålderdom
eller arbetslöshet enligt den tidigare lagstiftning som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller i 1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för
arbetstagare (396/2006) eller till arbetslöshetspension enligt den tidigare lagstiftning
som avses i 1 § 3 mom. i lagen om införande
av folkpensionslagen (569/2007) fastställs
årsarbetsförtjänsten, med avvikelse från 28 §
i lagen om olycksfallsförsäkring, enligt den
årsarbetsförtjänst som arbetstagaren hade innan det arbete avslutades för vilket arbetstagaren fick nämnda pension, och genom att
den sålunda erhållna årsarbetsförtjänsten ju-

steras till indexnivån det år yrkessjukdomen
framträtt med den lönekoefficient som anges
i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.
Nedsättning av arbetsförmågan på grund av
yrkessjukdom fastställs på motsvarande sätt
utan hinder av 17 § 3 mom. och 18 § i lagen
om olycksfallsförsäkring genom att man bedömer arbetstagarens förmåga att efter yrkessjukdomen utföra det arbete för vilket han eller hon fick nämnda pension. Härvid beaktas
inte vad som föreskrivs i andra meningen i
28 § 6 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

—————

20 .
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Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2004 om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
(1365/2004) 2 och 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
——————————————
Denna lag tillämpas också på sådan olycksfallspension, menersättning, familjepension
samt men-, kläd- och ledarhundstillägg, livränta, skadestånd som utges i ett för allt i
stället för livränta, försörjningspension och
hjälplöshetstillägg som betalas för tiden efter
denna lags ikraftträdande och vars betalning
grundar sig på sådana bestämmelser i lagen
om olycksfallsförsäkring som gällde före
denna lags ikraftträdande eller på bestämmelser i lagen av den 12 april 1935 om arbetares olycksfallsförsäkring (152/1935). Indexjustering enligt denna lag görs i grundbeloppet av en ovan nämnd ersättning och
grundbeloppet bestäms enligt det år olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen framträdde och justeras till 2004 års indexnivå enligt de indexjusteringsbestämmelser som
gäller vid denna lags ikraftträdande. När livränta, skadestånd som utges i ett för allt i
stället för livränta, försörjningspension och
hjälplöshetstillägg indexjusteras enligt denna
lag används arbetspensionsindexet enligt

98 § i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006).
Denna lags 16 § 5 mom. tillämpas också på
olycksfallspension som betalas på grund av
olycksfall som inträffat och yrkessjukdom
som framträtt före denna lags ikraftträdande
samt på livränta som betalas på grund av sådana bestämmelser i lagen om olycksfallsförsäkring som gällde före den 1 januari 1982
och bestämmelser i lagen av den 12 april
1935 om arbetares olycksfallsförsäkring så,
att en engångsförhöjning görs från och med
den 1 januari 2010. Engångsförhöjningen
görs i livräntans grundbelopp. Förhöjningsprocenten bestäms på samma sätt som i 16 §
5 mom. enligt hur gammal arbetstagaren är
den 1 januari 2010. Försäkringsanstalterna
deltar i kostnaderna för den engångsförhöjning som avses i detta moment på det sätt
som föreskrivs i 60 b §.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————
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4.
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Lag
om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 26 augusti 2005 om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
(677/2005) 16 § 4 mom., sådant det lyder i lag 483/2007, som följer:

16 §
Grunderna för besvärsnämndens ekonomi
——————————————
På revision av besvärsnämnden tillämpas
det som i revisionslagen (459/2007) föreskrivs om revisors oberoende ställning, jäv
och tystnadsplikt samt om entledigande av
revisor och revisors avgång. Besvärsnämndens plenum väljer årligen en revisor och en
revisorssuppleant, varav den ena ska vara av
Centralhandelskammaren godkänd revisor
(CGR) och den andra ska vara revisor inom

den offentliga förvaltningen och ekonomin
(OFR). Besvärsnämnden fastställer i plenum
bokslutet samt beviljar förvaltningssektionen
ansvarsfrihet. Besvärsnämnden ska delge
Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet. Om bokslutet visar underskott eller
överskott i förhållande till den fastställda
budgeten, ska skillnaden beaktas i grunderna
för den justitieförvaltningsavgift som bestäms för det följande året.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————
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5.
Lag
om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 168 § 2 mom.,
sådant det lyder i lag 1121/2006, som följer:
168 §
Uppgörande av beräkningsgrunder
——————————————
Grunderna för beräkning av ansvarsskulden
och pensionsansvaret ska omfatta grunderna
för det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen. Beräkningsgrunderna skall uppgöras så att det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret kan minska pensionsanstaltens ansvarsskuld eller pensionsansvar med högst ett belopp som uppgår till tio procent av den ansvarsskuld som avses i 10 § 2 mom. i lagen
om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006). Från detta belopp skall
emellertid dras av det utjämningsbelopp och
det på försäkringstagarna fördelade tilläggsförsäkringsansvar som avses i 14 § i lagen
om arbetspensionsförsäkringsbolag, det utjämningsbelopp som avses i 79 § i lagen om
försäkringskassor, den ansvarsskuld som
uppstår av det tilläggspensionsskydd som avses i 32 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006)
samt ansvarsskulden enligt 138 § i lagen om

pension för företagare (1272/2006) och 29 § i
lagen om införande av lagen om pension för
företagare (1273/2006). Det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret
ska vid varje pensionsanstalt vara lika stort i
förhållande till den ovan nämnda ansvarsskulden. Grunden för den årliga förändringen
av det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret utgörs av andelen enligt
aktiernas genomsnittliga årsavkastning av tiondelen av den ansvarskuld som avses ovan.
Den årliga förändringen granskas innan en
eventuell minskning har gjorts till följd av
tillämpningen av 170 och 171 §. I beräkningsgrunderna ska tas in den årliga utjämningen mellan pensionsanstalterna av det till
aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvarets relativa andel som ett led i utredningen av kostnaderna enligt 179 §. Om
det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret efter utjämningen underskrider den ovan nämnda nedre gränsen på
tio procent, ska underskridningen kompletteras genom minskning av respektive pensionsanstalts ofördelade tilläggsförsäkringsansvar eller tilläggsförsäkringsansvar.
——————————————
———
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Denna lag träder i kraft den 20 .
Beräkningsgrunden för det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret

23

enligt 168 § 2 mom. tillämpas dock redan
från och med den 1 januari 2007.

—————
Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Bilaga
Parallelltexter

1.

Lag
om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 41 § 6 mom.,
sådant det lyder i lag 723/2002,
ändras 28 § 6 mom., 35 § 1 mom., 53 § 6 mom., 53 i § 4 mom., 58 §, 60 § 1 och 2 mom.,
60 b § 1 mom. och 64 b §,
sådana de lyder, 28 § 6 mom. och 60 § 2 mom. i lag 1365/2004, 35 § 1 mom. och 58 § i lag
1204/1996, 53 § 6 mom. i lag 388/2007, 53 i § 4 mom. i lag 484/2007, 60 § 1 mom. i lag
1234/2005, 60 b § 1 mom. i lag 1367/2006 och 64 b § i lag 723/2002, samt
fogas till lagen en ny 60 c § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §
——————————————
När
årsarbetsförtjänsten
understiger
9 211,76 euro höjs den till 9 211,76 euro.
Årsarbetsförtjänsten höjs dock inte, om arbetstagaren vid tiden för olycksfallet hade
rätt till full invalidpension som beviljas tills
vidare och som avses i folkpensionslagen
(347/1956) eller i 8 § 4 mom. i lagen om
pension för arbetstagare, eller till full
olycksfallspension som fastställs enligt
denna lag och som beviljas tills vidare, eller
till motsvarande ersättning enligt trafikförsäkringslagen, eller om arbetstagaren vid tiden för olycksfallet hade fyllt 65 år och fick
ålderspension enligt folkpensionslagen eller
enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för
arbetstagare.

28 §
——————————————
Om årsarbetsförtjänsten underskrider
9 211,76 euro höjs den till 9 211,76 euro.
Årsarbetsförtjänsten höjs dock inte om arbetstagaren vid tiden för olycksfallet hade
rätt till
1) full invalidpension som beviljas tills
vidare och som avses i de lagar som nämns
i 3 § i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006),
2) sjukpension som beviljas tills vidare
och som avses i folkpensionslagen
(568/2007),
3) full invalidpension som beviljas med
stöd av den tidigare lagstiftning som avses i
1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen
om pension för arbetstagare (396/2006),
4) invalidpension som beviljas med stöd
av den tidigare lagstiftning som avses i 1 §
3 mom. i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007),

Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse

5) full olycksfallspension som bestäms
enligt denna lag och som beviljas tills vidare eller motsvarande ersättning enligt trafikförsäkringslagen, eller
6) ålderspension enligt den lagstiftning som
avses i 1—4 punkten och arbetstagaren vid
tiden för olycksfallet hade fyllt 65 år.
35 §
En försäkringsanstalt som bedriver försäkring enligt denna lag skall ha kalkyleringsgrunder i vilka det bestäms hur försäkringspremierna kalkyleras.

——————————————

41 §
——————————————
En läkare skall ge utlåtande om skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom på en blankett enligt formulär som godkänts av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund.

53 §
——————————————
Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas
förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs särskilt. Vid behov hålls
muntlig förhandling i besvärsnämnden på
det sätt som bestäms i 37 § i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om rättegångens offentlighet i besvärsnämnden för
olycksfallsärenden och om besvärsnämndens sammansättning vid avgörande i ärenden som gäller rättegångens offentlighet
finns i lagen om offentlighet vid rättegång i
förvaltningsdomstolar (381/2007). Närmare
bestämmelser om besvärsnämnden för
olycksfallsärenden och kostnaderna för
denna kan utfärdas genom förordning av

35 §
En försäkringsanstalt som bedriver försäkring enligt denna lag ska ha kalkyleringsgrunder i vilka det bestäms hur försäkringspremierna kalkyleras. Kalkyleringsgrunder ska utarbetas särskilt för obligatorisk försäkring enligt denna lag, för försäkring för arbetstiden enligt 57 § 1 och
4 mom. och för fritidsförsäkring enligt 57 §
2 och 3 mom.
——————————————

41 §
(upphävs)

53 §
——————————————
Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas
förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs särskilt. Om det behövs för
att ett ärende ska kunna utredas, hålls muntlig förhandling i besvärsnämnden för
olycksfallsärenden på det sätt som bestäms i
37 § i förvaltningsprocesslagen. Det som i
38 § i förvaltningsprocesslagen bestäms om
muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på begäran av en enskild part gäller
muntlig förhandling i besvärsnämnden för
olycksfallsärenden. I fråga om offentlighet
vid rättegång i besvärsnämnden för olycksfallsärenden och nämndens sammansättning
när ett ärende som gäller offentlighet vid
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statsrådet. Besvärsnämnden fastställer sin
egen arbetsordning.

——————————————

53 i §
——————————————
På revision av besvärsnämnden för
olycksfallsärenden tillämpas 9, 10 och
24—26 § i revisionslagen (459/2007). Besvärsnämnden fastställer i plenum bokslutet
samt beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Besvärsnämnden skall delge Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet.
Om bokslutet visar underskott eller överskott i förhållande till den fastställda budgeten, skall skillnaden beaktas i grunderna för
den justitieförvaltningsavgift som bestäms
för det följande året.

rättegång avgörs gäller det som bestäms i
lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). Närmare
bestämmelser om besvärsnämnden för
olycksfallsärenden och kostnaderna för
denna kan utfärdas genom förordning av
statsrådet. Besvärsnämnden fastställer sin
egen arbetsordning.
——————————————

——————————————

53 i §
——————————————
På revision av besvärsnämnden för
olycksfallsärenden tillämpas det som i revisionslagen (459/2007) föreskrivs om revisors oberoende ställning, jäv och tystnadsplikt samt om entledigande av revisor och
revisors avgång. Besvärsnämndens plenum
väljer årligen en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara av Centralhandelskammaren
godkända revisorer (CGR). Besvärsnämnden för olycksfallsärenden fastställer i plenum bokslutet samt beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Besvärsnämnden
för olycksfallsärenden ska delge Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet.
Om bokslutet visar underskott eller överskott i förhållande till den fastställda budgeten, ska skillnaden beaktas i grunderna för
den justitieförvaltningsavgift som bestäms
för det följande året.
—————————————

58 §
Försäkringsanstalterna är skyldiga att årligen till Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbund betala en särskild avgift som skall
användas för att täcka de kostnader som
vållas förbundet genom olycksfall som har
inträffat i oförsäkrat arbete, uppgifter som
försäkringsanstalten på bonings- och vistelseorten skall sköta enligt internationella avtal som är bindande för Finland samt de
kostnader som skötseln av övriga uppgifter
enligt denna lag medför. Avgiftens grunder
fastställs av ministeriet på ansökan av förbundet för högst tre år i sänder. Försäk-

58 §
Försäkringsanstalterna är skyldiga att årligen till Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbund betala en avgift för att täcka kostnader som föranleds av andra uppgifter än
sådana som finansieras enligt 60 b §
1 mom. Avgiftens grunder fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på ansökan
av förbundet för högst tre år i sänder. Försäkringsanstalterna redovisar avgifterna till
förbundet. Närmare bestämmelser om redovisningen av avgifterna utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
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ringsanstalterna redovisar avgifterna till
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
enligt vad som bestäms genom förordning.
60 §
De belopp som avses i 10 § 2 mom., 11 §,
12 § 1 mom., 28 § 6 mom., 35 a §, 53 §
5 mom. och 60 a § 4 mom. justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som anges i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare, och de belopp som avses i 16 § 3
mom., 20 § 2—4 mom. och 20 a § 2—4
mom. justeras kalenderårsvis med det arbetspensionsindex som anges i 9 § i lagen
om pension för arbetstagare. De justerade
beloppen avrundas så att de i 20 § 2—4
mom., 20 a § 2–4 mom. och 60 a § 4 mom.
angivna beloppen avrundas till närmaste
cent, de i 10 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 35
a § angivna beloppen avrundas till närmaste
hela euro samt de i 11 §, 16 § 3 mom., 28 §
6 mom. och 53 § 5 mom. angivna beloppen
avrundas till närmaste hela tio euro.
Olycksfallspension, fortlöpande menersättning och familjepension justeras kalenderårsvis med arbetspensionsindexet enligt
9 § i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————

60 §
De belopp som anges i 10 § 2 mom., 11 §,
12 § 1 mom., 28 § 6 mom., 35 a §, 53 §
5 mom. och 60 a § 4 mom. justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som anges i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. De belopp som anges i 16 § 3 mom.,
20 § 2—4 mom. och 20 a § 2—4 mom. justeras kalenderårsvis med det arbetspensionsindex som anges i 98 § i lagen om
pension för arbetstagare. De justerade beloppen avrundas så att de i 20 § 2—4 mom.,
20 a § 2-4 mom. och 60 a § 4 mom. angivna
beloppen avrundas till närmaste cent, de i
10 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 35 a § angivna beloppen avrundas till närmaste hela
euro samt de i 11 §, 16 § 3 mom., 28 § 6
mom. och 53 § 5 mom. angivna beloppen
avrundas till närmaste hela tio euro.
Olycksfallspension, fortlöpande menersättning och familjepension justeras kalenderårsvis med arbetspensionsindexet enligt
98 § i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————

60 b §
Försäkringsbolag som bedriver försäkring
enligt denna lag skall varje kalenderår delta
i finansieringen av följande förmåner i proportion till premieinkomsten på det sätt som
anges i 2—7 mom. (fördelningssystemet):
1) olycksfallspensioner, fortlöpande menersättningar, familjepensioner, engångsersättningar, begravningshjälp samt indexförhöjningar av men-, kläd- och ledarhundstillägg,
2) sådana i 15, 15 a och 15 b § reglerade
sjukvårdsersättningar och sjukvårdsavgifter
som betalas ut när över nio år förflutit från
ingången av det första kalenderåret efter
den dag då olycksfallet inträffade, samt
3) sådana rehabiliteringsersättningar som
avses i 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring,
och som betalas ut när över nio år förflutit

60 b §
Försäkringsbolag som bedriver försäkring
enligt denna lag ska varje år delta i finansieringen av de kostnader som avses i denna
paragraf i proportion till premieinkomsten
på det sätt som anges i 2—7 mom. (fördelningssystemet). Med premieinkomst avses i
denna paragraf en sådan premieinkomst för
en försäkring enligt denna lag som ingår i
försäkringsbolagets resultaträkning. De
kostnader finansieras ovan är
1) kostnader för olycksfall som inträffat i
oförsäkrat arbete enligt 10 § 2 mom. och
11 §, från vilka dragits av de avgifter som
tagits ut med stöd av 36 §,
2) kostnader som föranleds av uppgifter
som försäkringsbolaget på bonings- eller
vistelseorten ska sköta enligt ett internationellt fördrag som är bindande för Finland
samt
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från ingången av det första kalenderåret efter den dag då olycksfallet inträffade, vilka
försäkringsbolagen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund betalar ut varje år.
Med premieinkomst avses i denna paragraf
en sådan premieinkomst för en försäkring
enligt denna lag som ingår i försäkringsbolagets resultaträkning.

——————————————

60 c §

3) kostnader som försäkringsbolaget betalar varje kalenderår och som består av
a) indexhöjningar av olycksfallspensioner, fortlöpande menersättningar, familjepensioner, engångsersättningar, begravningshjälp samt av men-, kläd- och ledarhundstillägg,
b) sådana i 15, 15 a och 15 b § föreskrivna sjukvårdsersättningar och sjukvårdsavgifter som betalas ut när över nio år förflutit
från ingången av det första kalenderåret efter den dag då olycksfallet inträffade,
c) sådana rehabiliteringsersättningar som
avses i 7 § i lagen om rehabilitering som
ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring och som betalas ut när över nio år förflutit från ingången av det första kalenderåret efter den dag då olycksfallet inträffade,
d) ersättningar för sådana yrkessjukdomar som ersätts enligt yrkessjukdomslagen,
(1343/1988), förutsatt att det vid sjukdomens framträdande förflutit minst fem år
från den exponering som senast kunnat orsaka sjukdomen samt
e) kostnader som avses i 14 § 4 mom. och
som ersatts i samband med misstanke om en
i d-punkten avsedd yrkessjukdom.
——————————————

60 c §
Om försäkringar till följd av delning eller
överlåtelse av försäkringsbestånd har överförts från ett försäkringsbolag till ett annat
ska de faktiska och kalkylerade premieinkomster samt ersättningar enligt fördelningssystemet som hänför sig till de överförda försäkringarna, liksom den del av det
fördelningssaldo som fastställts för det år
som föregår fördelningsåret vilken motsvarar beloppet av dessa försäkringar, anses
höra till det försäkringsbolag som försäkringarna överförts till när en i 60 b §
4 mom. avsedd kalkyl görs upp och fördelningsposterna enligt paragrafens 5 mom.
fastställs.
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64 b §

En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt
få de uppgifter som de enligt denna lag har
rätt att få. Om de i 64 a § 1 mom. avsedda
uppgifterna behövs i en viss form och detta
förorsakar den som lämnar ut uppgifterna
betydande merkostnader, skall kostnaderna
dock ersättas. Dessutom har en yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården rätt att få skälig ersättning för utlåtanden som ges på basis av den skyldighet att
lämna uppgifter som föreskrivs i 64 a §
1 mom. 3 punkten.
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64 b §
En försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt att i
arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens skyldighet enligt denna lag att
lämna uppgifter. En försäkringsanstalt och
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
har rätt att få handräckning av polisen och
någon annan myndighet för att få de ovan
avsedda uppgifterna.
En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt
få de uppgifter som de enligt denna lag och
13 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har rätt att få. Om de
uppgifter som avses i 64 a § 1 mom. 1 och
2 punkten begärs i en viss form och detta
medför merkostnader för den som lämnar ut
uppgifterna ska merkostnader ersättas.
En i 2 mom. avsedd instans som begär
uppgifter om en skadad persons hälsotillstånd har rätt att få dessa uppgifter i den
form som specificerats i begäran om utlämnande av uppgifter. Den som lämnar uppgifterna har då rätt att i fråga om de uppgifter som den lämnat med stöd av 64 a §
1 mom. 3 punkten få en skälig ersättning av
den som begärt uppgifterna för det arbete
och de kostnader som utlämnandet förorsakat.
En yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har rätt att få en skälig
ersättning för utlåtanden som ges på basis
av den skyldighet att lämna uppgifter som
föreskrivs i 64 a § 1 mom. 3 punkten. Utlåtandet ska ges på en blankett enligt formulär som godkänts av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Om utlåtandet
har givits av en person inom den hälso- och
sjukvård som anordnas av en kommun eller
en samkommun betalas ersättningen till
kommunen eller samkommunen.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Vid tillämpningen av denna lag motsvarar de i 28 § 6 mom. angivna beloppen
2004 års indexnivå.
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Det ersättningsansvar som med stöd av
60 b § 1 mom. 1 och 2 punkten frigörs i fråga om försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt denna lag överförs vid lagens
ikraftträdande till bolagets bolagsspecifika
fördelningssaldo, om vilket bestäms i
3 mom. i nämnda paragraf.
Bestämmelserna i 60 b § 1 mom. 3 d- och
e-punkten tillämpas på yrkessjukdomar som
avses yrkessjukdomslagen och på kostnader
som föranleds av misstanke om yrkessjukdom, om den exponering som senast kunnat
orsaka en yrkessjukdom skett efter lagens
ikraftträdande.
———
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2.

Lag
om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i yrkessjukdomslagen av den 29 december 1988 (1343/1988) 3 a § 1 mom., sådant
det lyder i lag 1366/2004, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3a§
Om en yrkessjukdom framträder under en
tid för vilken arbetstagaren har beviljats rätt
till sådan grundpension som avses i 8 §
4 mom. i lagen om pension för arbetstagare
(395/1961) eller till sådan arbetslöshetspension som avses i de lagar som nämns i momentet eller i 20 § 1 mom. 3 punkten i folkpensionslagen (347/1956), och den exponering som orsakat yrkessjukdomen har upphört före pensioneringen, fastställs årsarbetsförtjänsten med avvikelse från 28 § i
lagen om olycksfallsförsäkring enligt den
årsarbetsförtjänst som arbetstagaren hade
innan det arbete avslutades för vilket arbetstagaren fick nämnda pension och genom justering av den sålunda erhållna årsarbetsförtjänsten till nivån det år yrkessjukdomen
framträder med den lönekoefficient som
anges i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare. Av en yrkessjukdom orsakad nedsättning av arbetsförmågan fastställs på
motsvarande sätt utan hinder av 17 §
3 mom. och 18 § i lagen om olycksfallsförsäkring genom bedömning av arbetstagarens förmåga att efter yrkessjukdomen utföra det arbete för vilket han eller hon fick
nämnda pension. Härvid beaktas inte vad
som föreskrivs i andra meningen i 28 §
6 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring.

3a§
Om en yrkessjukdom framträder under en
tid för vilken arbetstagaren har rätt till pension på grund av arbetsoförmåga, ålderdom
eller arbetslöshet enligt den tidigare lagstiftning som avses i lagen om pension för
arbetstagare (395/2006) eller i 1 § 2 mom. i
lagen om införande av lagen om pension
för arbetstagare (396/2006) eller till arbetslöshetspension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 3 mom. i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007)
fastställs årsarbetsförtjänsten, med avvikelse från 28 § i lagen om olycksfallsförsäkring, enligt den årsarbetsförtjänst som arbetstagaren hade innan det arbete avslutades för vilket arbetstagaren fick nämnda
pension, och genom att den sålunda erhållna årsarbetsförtjänsten justeras till indexnivån det år yrkessjukdomen framträtt med
den lönekoefficient som anges i 96 § i lagen
om pension för arbetstagare. Nedsättning av
arbetsförmågan på grund av yrkessjukdom
fastställs på motsvarande sätt utan hinder av
17 § 3 mom. och 18 § i lagen om olycksfallsförsäkring genom att man bedömer arbetstagarens förmåga att efter yrkessjukdomen utföra det arbete för vilket han eller
hon fick nämnda pension. Härvid beaktas
inte vad som föreskrivs i andra meningen i
28 § 6 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring.
——————————————

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2004 om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
(1365/2004) 2 och 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
Denna lag tillämpas också på sådan
olycksfallspension, menersättning, familjepension samt men-, kläd- och ledarhundstillägg, livränta, skadestånd som utges
i ett för allt i stället för livränta, försörjningspension och hjälplöshetstillägg som
betalas för tiden efter denna lags ikraftträdande och vars betalning grundar sig på sådana bestämmelser i lagen om olycksfallsförsäkring som gällde före denna lags
ikraftträdande eller på bestämmelser i lagen
av den 12 april 1935 om arbetares olycksfallsförsäkring (152/1935). Indexjustering
enligt denna lag företas i grundbeloppet av
en ovan nämnd ersättning, vilket bestäms
enligt det år olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen framträdde och som har justerats till 2004 års indexnivå enligt de indexjusteringsbestämmelser som gäller vid
denna lags ikraftträdande. När livränta,
skadestånd som utges i ett för allt i stället
för livränta, försörjningspension och hjälplöshetstillägg indexjusteras enligt denna lag
används arbetspensionsindexet enligt 9 § i
lagen om pension för arbetstagare.
Denna lags 16 § 5 mom. tillämpas också
på olycksfallspension som betalas på grund
av olycksfall som inträffat och yrkessjukdom som framträtt före denna lags ikraftträdande, samt på livränta som betalas på

——————————————
Denna lag tillämpas också på sådan
olycksfallspension, menersättning, familjepension samt men-, kläd- och ledarhundstillägg, livränta, skadestånd som utges
i ett för allt i stället för livränta, försörjningspension och hjälplöshetstillägg som
betalas för tiden efter denna lags ikraftträdande och vars betalning grundar sig på sådana bestämmelser i lagen om olycksfallsförsäkring som gällde före denna lags
ikraftträdande eller på bestämmelser i lagen
av den 12 april 1935 om arbetares olycksfallsförsäkring (152/1935). Indexjustering
enligt denna lag görs i grundbeloppet av en
ovan nämnd ersättning och grundbeloppet
bestäms enligt det år olycksfallet inträffade
eller yrkessjukdomen framträdde och justeras till 2004 års indexnivå enligt de indexjusteringsbestämmelser som gäller vid denna lags ikraftträdande. När livränta, skadestånd som utges i ett för allt i stället för
livränta, försörjningspension och hjälplöshetstillägg indexjusteras enligt denna lag
används arbetspensionsindexet enligt 98 § i
lagen om pension för arbetstagare
(395/2006).
Denna lags 16 § 5 mom. tillämpas också
på olycksfallspension som betalas på grund
av olycksfall som inträffat och yrkessjukdom som framträtt före denna lags ikraft-

Gällande lydelse
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grund av sådana bestämmelser i lagen om
olycksfallsförsäkring som gällde före den 1
januari 1982 och i lagen av den 12 april
1935 om arbetares olycksfallsförsäkring så
att en engångsförhöjning företas från och
med den 1 januari 2010. Engångsförhöjningen företas i livräntans grundbelopp.
Förhöjningsprocenten bestäms på samma
sätt som i 16 § 5 mom. enligt hur gammal
arbetstagaren är den 1 januari 2010. Försäkringsanstalterna deltar i kostnaderna för den
engångsförhöjning som avses i detta moment på det sätt som föreskrivs i 60 § 6
mom.
——————————————

trädande samt på livränta som betalas på
grund av sådana bestämmelser i lagen om
olycksfallsförsäkring som gällde före den
1 januari 1982 och bestämmelser i lagen av
den 12 april 1935 om arbetares olycksfallsförsäkring så, att en engångsförhöjning görs
från och med den 1 januari 2010. Engångsförhöjningen görs i livräntans grundbelopp.
Förhöjningsprocenten bestäms på samma
sätt som i 16 § 5 mom. enligt hur gammal
arbetstagaren är den 1 januari 2010. Försäkringsanstalterna deltar i kostnaderna för den
engångsförhöjning som avses i detta moment på det sätt som föreskrivs i 60 b §.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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Lag
om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 26 augusti 2005 om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
(677/2005) 16 § 4 mom., sådant det lyder i lag 483/2007, som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
16 §

16 §

Grunderna för besvärsnämndens ekonomi

Grunderna för besvärsnämndens ekonomi

——————————————
På revision av besvärsnämnden tillämpas
5 kap. i revisionslagen (936/1994). Besvärsnämnden fastställer i plenum bokslutet
samt beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Besvärsnämnden skall delge Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet.
Om bokslutet visar underskott eller överskott i förhållande till den fastställda budgeten skall skillnaden beaktas i grunderna för
den justitieförvaltningsavgift som bestäms
för det följande året.

——————————————
På revision av besvärsnämnden tillämpas
det som i revisionslagen (459/2007) föreskrivs om revisors oberoende ställning, jäv
och tystnadsplikt samt om entledigande av
revisor och revisors avgång. Besvärsnämndens plenum väljer årligen en revisor och
en revisorssuppleant, varav den ena ska
vara av Centralhandelskammaren godkänd
revisor (CGR) och den andra ska vara revisor inom den offentliga förvaltningen och
ekonomin (OFR). Besvärsnämnden fastställer i plenum bokslutet samt beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Besvärsnämnden ska delge Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet. Om bokslutet
visar underskott eller överskott i förhållande till den fastställda budgeten, ska skillnaden beaktas i grunderna för den justitieförvaltningsavgift som bestäms för det följande året.
——————————————

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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5.
Lag
om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 168 § 2 mom.,
sådant det lyder i lag 1121/2006, som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
168 §

168 §

Uppgörande av beräkningsgrunder

Uppgörande av beräkningsgrunder

——————————————
Grunderna för beräkning av ansvarsskulden och pensionsansvaret skall omfatta
grunderna för det tilläggsförsäkringsansvar
som är bundet till aktieavkastningen. Beräkningsgrunderna skall uppgöras så att det
till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret kan minska pensionsanstaltens ansvarsskuld eller pensionsansvar
med högst ett belopp som uppgår till tio
procent av den ansvarsskuld som avses i 10
§ 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006). Det
till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret skall vid varje pensionsanstalt vara lika stort i förhållande till den
ovan nämnda ansvarsskulden. Grunden för
den årliga förändringen av det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret utgörs av andelen enligt aktiernas
genomsnittliga årsavkastning av tiondelen
av ansvarsskulden enligt 10 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för
pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden. Den årliga förändringen
granskas före en eventuell minskning till
följd av att 170 och 171 § tillämpas. I beräkningsgrunderna skall tas in den årliga utjämningen mellan pensionsanstalterna av
det till aktieavkastningen bundna tilläggs-

——————————————
Grunderna för beräkning av ansvarsskulden och pensionsansvaret ska omfatta grunderna för det tilläggsförsäkringsansvar som
är bundet till aktieavkastningen. Beräkningsgrunderna skall uppgöras så att det till
aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret kan minska pensionsanstaltens ansvarsskuld eller pensionsansvar med
högst ett belopp som uppgår till tio procent
av den ansvarsskuld som avses i 10 §
2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006). Från
detta belopp skall emellertid dras av det utjämningsbelopp och det på försäkringstagarna fördelade tilläggsförsäkringsansvar
som avses i 14 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, det utjämningsbelopp
som avses i 79 § i lagen om försäkringskassor, den ansvarsskuld som uppstår av det
tilläggspensionsskydd som avses i 32 § 5
mom. i lagen om införande av lagen om
pension för arbetstagare (396/2006) samt
ansvarsskulden enligt 138 § i lagen om
pension för företagare (1272/2006) och
29 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006). Det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret ska vid varje pensionsanstalt vara
lika stort i förhållande till den ovan nämnda
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Föreslagen lydelse

försäkringsansvarets relativa andel som ett
led i utredningen av kostnaderna enligt
179 §. Om det till aktieavkastningen bundna tillläggsförsäkringsansvaret efter utjämningen underskrider den ovan nämnda nedre gränsen på tio procent, skall underskridningen kompletteras genom minskning av
respektive pensionsanstalts ofördelade tillläggsförsäkringsansvar eller tilläggsförsäkringsansvar.

——————————————

ansvarsskulden. Grunden för den årliga förändringen av det till aktieavkastningen
bundna tilläggsförsäkringsansvaret utgörs
av andelen enligt aktiernas genomsnittliga
årsavkastning av tiondelen av den ansvarskuld som avses ovan. Den årliga förändringen granskas innan en eventuell minskning har gjorts till följd av tillämpningen av
170 och 171 §. I beräkningsgrunderna ska
tas in den årliga utjämningen mellan pensionsanstalterna av det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvarets relativa andel som ett led i utredningen av kostnaderna enligt 179 §. Om det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret efter utjämningen underskrider den
ovan nämnda nedre gränsen på tio procent,
ska underskridningen kompletteras genom
minskning av respektive pensionsanstalts
ofördelade tilläggsförsäkringsansvar eller
tilläggsförsäkringsansvar.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Beräkningsgrunden för det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret enligt 168 § 2 mom. tillämpas dock
redan från och med den 1 januari 2007.
———

